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NIEUWSBRIEF
SEPTEMBER 2021

Eerste Leidse
Schoolvereniging
Beste ouders en verzorgers,
Dit keer wil ik graag stilstaan bij onze leerlingengroei, de aandacht in het
aankomend schooljaar voor u als ouders en we willen vast een voorzet
geven voor het oudertevredenheidsonderzoek.

Maandag 4-10: VRIJ
Vrijdag 15-10: VRIJ=STUDIEDAG

Allereerst onze leerlingenpopulatie. Al vijf jaar stijgt het aantal leerlingen.
Hier maken we elk jaar een prognose van. Dit doen we om eventuele
bewegingen in de toekomst zowel positief als negatief vroegtijdig te
herkennen.
Het afgelopen jaar is ons leerlingaantal explosief gestegen. De al positief
bijgestelde prognose van 295 leerlingen is ruimschoots overschreden.
Zoals het er nu uitziet eindigen we op 305 leerlingen. Dit is mooi nieuws.
Het zegt wat over onze populariteit, onze positie tegenover de andere
scholen en het genereert uiteraard wat extra financiën.
Als het op dit vlak goed gaat, dan is het juist belangrijk om te weten
waarom dat is.
Nu is er helaas tussen
de ouders en de school wat afstand ontstaan. Dit komt vooral door de
afgelopen coronaperiode. Het lijkt ons daarom goed, nu de situatie zich
lijkt te stabiliseren, het contact weer aan te halen. Misschien zelfs wat
extra’s te doen.

Belangrijke mededeling
over (voor)aanmelding:
Van de administratie: NIET
WACHTEN:
Jonge broertjes en/of zusjes die
nog niet zijn (voor)aangemeld:

We willen dus meer contactmomenten binnen de school creëren. Denk
dan aan het opstarten van de naschoolse activiteiten en we hebben het
idee om twee informatieavonden voor ouders te organiseren. Een avond
met een bijvoorbeeld een thema naar keuze. Dat kan nu al online, maar
ook zeker hier op school zodra de situatie het weer toe laat.
Wij denken aan verschillende onderwerpen zoals; hoe werkt het
Nederlands onderwijssysteem of kleuterpuberteit bestaat dat? En ander
wellicht aansprekend onderwerp is kinderen en het huidige gebruik van
social-media. Het lijkt ons een leuk idee om per onderwerp een expert of
deskundige uit te nodigen en te vragen om daarover een presentatie te
geven. Uiteraard met ruimte voor vragen.

Neemt u zo snel mogelijk contact
op met de administratie zodat
uw jongste (voor)aangemeld kan
worden voor het toekomstig
leerlingenbestand.

De bovenstaande onderwerpen hebben we al geïnventariseerd, maar als
u nog een onderwerp of thema weet, laat het ons dan weten. Dit kan via
Corinne Kalter (bestuurslid communicatie). ckalter@eersteleidseschool.nl
Corinne is initiatiefnemer voor deze evenementen.
Een ander middel om te inventariseren hoe het gaat is de
oudertevredenheidspeiling. Dit schooljaar willen we, net als in 2015, een
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oudertevredenheidspeiling houden. Deze peiling geeft ons waardevolle informatie over hoe u de school
ervaart. We kunnen teruglezen op welke vlakken het goed gaat en waar we ons op kunnen verbeteren.
Uiteraard hopen we op goede feedback zodat we (nog) beter kunnen aansluiten op de wensen die u als
ouders heeft.
Verder lijkt het me goed om te melden dat we de banden met het Leidens expat centre hebben
aangehaald. Hier is voor veel internationale ouders belangrijke informatie in het Engels beschikbaar.
Dit is bereikbaar via www.expatcentreleiden.nl Ook zijn er binnenkort via de school brochures
beschikbaar die de diensten van dit centre toelichten. Wij denken dat dit een mooie aanvulling is op
het huidige aanbod voor ouders. Mocht u zelf ideeën hebben hoe we als school de betrokkenheid
kunnen verhogen of beteren laat het ons weten! Ook dit kan via ckalter@eersteleidseschool.nl
Ik hoop dat u merkt dat we er weer zin in hebben.
We gaan er weer een mooi schooljaar van maken en ik hoop u te ontmoeten in de komende tijd
wanneer de school weer meer toegankelijk is voor ouders.
Voor nu in ieder geval; tot ziens! Ed Bossong

Vrije (studie)dagen, middagen en vakanties schooljaar 2021-2022
3 oktober viering
Studiedag 1
Herfstvakantie
Sinterklaasviering
Middag voor kerstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag 2
Voorjaarsvakantie
Studiedag 3
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + dag erna
2e Pinksterdag
Zomervakantie

maandag 04-10-2021
vrijdag 15-10-2021
16-10-2021 tot en met 24-10-2021
3-12-2021, kinderen om 12.00 uur vrij
24-12-2021, kinderen om 12.00 uur vrij
25-12-2021 tot en met 09-01-2022
dinsdag 15-02-2022
26-02-2022 tot en met 06-03-2022
woensdag 06-04-2022
15-04-2022 tot en met 18-04-2022
23-04-2022 tot en met 08-05-2022
26 en 27-05-2022
maandag 06-06-2022
09-07-2022 tot en met 21-08-2022
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ZIEK, TE LAAT, DOKTER, ORTHO OF TANDARTS e.d
Een aantal van u heeft het al ontdekt: vanaf dit
schooljaar is het mogelijk dat u direct via Parro een
absentie doorgeeft.
Dit is voor onze leerkrachten heel fijn want dat scheelt
een administratieve handeling.
https://parnassys.zendesk.com/hc...2/mceclip14.gif
Het zou fijn zijn als ook een eindtijd weergeeft omdat
alleen de leerkracht dit kan aanpassen. Dus als uw kind
ziek is graag per dag een nieuwe melding. Het blijft ook
mogelijk om via de oude manier absenties door te
geven. Bedankt voor uw medewerking!

Schoolreisje 17 september
Het nieuwe schooljaar is begonnen en we hebben nog een leuke activiteit tegoed van het afgelopen
schooljaar.
We gaan op 17 september a.s. op schoolreis.
We gaan met de hele school naar Duinrell.
De groepen 1 tot en met 6 gaan met de bus en de groepen 7 en 8 gaan op de fiets. De leerkracht van
de groep van uw kind, zal u benaderen voor de nodige begeleiding van de groep van uw kind.
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht en we zullen vertrekken om 9.15 uur. We
zijn om 15 uur weer terug, dus de kinderen kunnen dan weer opgehaald worden.
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Buitenschoolse activiteiten
De kinderen van de groepen 6 tot en met 8 kunnen aangemeld worden voor de typecursus. Leer blind
typen!
Tijdens het thuis online oefenen in de speelse en spannende omgeving van de Typetuin begeleid de
coach jouw kind ook op afstand. Ieder kind leert in zijn of haar eigen tempo. Na 7 weken al klaar voor
het examen? Dan kan jouw kind de cursus al afronden. Liever wat langer door oefenen voor een hoger
resultaat? Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces!

Mindfulness
Wat houdt dit programma in: We beginnen de les altijd met het drinken van speciale thee en het
proeven met alle zintuigen van een stukje fruit of snoepgroente. We doen mindfulness oefeningen,
werken met affirmaties, visualisaties en kindermeditaties. Ook gaan we tappen op bepaalde punten op
de energiebanen, waardoor de positieve zinnen die we zeggen veel sneller in het onderbewustzijn
worden opgenomen. Ook is er altijd een creatieve oefening. Het is een leuk en vrolijk programma om
te doen. Dit programma is geschikt voor groep 4 t/m 7.
Speciaal voor groep 7 en 8:
Hierin is aandacht voor het ontspannen leren maken van Cito toetsen, omgaan met faalangst, tijdsdruk
en trainen van de aandacht. Maar ook thema’s die helpen om rust en vertrouwen te krijgen en
voorbereiden op een nieuwe situatie, zoals de middelbare school. Voorgaande informatie geldt ook
voor deze cursus, alleen zijn deze lessen op donderdag

Theaterlessen
Wil jij ook samen met een gezellige groep werken aan jouw theater- en drama technieken? Meld je dan
aan voor de lessen op school. De lessen zijn voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
Op maandag 20 september gaan we weer van start. Om 15.00 uur mogen de kinderen zelf naar de
aula komen. Daar zorgen wij voor een klein hapje en een drankje. Daarna gaat de les beginnen, deze
duurt tot 16.15 uur. Wanneer u dit regelt, kan Wonderland eventueel uw kind komen halen.
Aanmelden kan ook per mail via roosmarievanderwerff@gmail.com of brittfievez@hotmail.com.
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THEATERLESSEN

Nieuwe rekenmethode dit schooljaar
Vanaf dit schooljaar werken wij met een nieuwe rekenmethode 'Wereld in getallen'. Ik vertel u er in
deze Nieuwsbrief graag iets meer over.
We willen dat de kinderen zich op rekengebied kunnen redden in herkenbare, dagelijkse situaties. Het
vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel van de rekenles, maar
rekenen is meer dan dat. Het gaat ook (juist) om het kunnen toepassen van deze kennis binnen allerlei
rekenvraagstukken. De methode biedt de rekenstof daarom aan binnen een context: Welke som past
bij een situatie? Wat betekenen getallen in die som? En wat betekent het antwoord? De rekenthema’s
sluiten aan bij het dagelijkse leven, zodat de rekenproblemen voor de kinderen herkenbaar zijn.
Groep 3 t/m 8 werken dit jaar met de nieuwste versie van de lesmethode ‘Wereld in getallen’. In de
aanpak van de nieuwste versie wordt iedere dag een nieuw leerdoel aangeboden, waarbij gestart wordt
met een heldere instructie door de leerkracht. Het digibord ondersteunt de instructie met uitdagende
voorbeelden en filmpjes. Na de instructie volgt voor ieder kind de basistaak die naadloos aansluit op de
gegeven instructie. Daarna worden oefeningen aangeboden die eerder aangeboden doelen herhalen,
waarmee het kind deze vaardigheden automatiseert.
Naast de werkboekjes wordt de herhalingsstof ook digitaal aangeboden. Het voordeel van digitaal
werken, is dat het kind directe feedback krijgt over de som. Maar digitaal werken is níet het doel van
de les. Als rekendoelen zich beter lenen voor papier, bieden we een werkboekje aan. Zo werken de
kinderen in het werkboek bij oefeningen waar zij een verhaal bij een som bedenken en tekenen zij als
ze moeten meten met een liniaal. Zij werken daarom ‘optimaal digitaal’.
Vriendelijke groet,
Martine Spanjer (rekenspecialist op de ELS)
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Webinar – Kinderen en (online) pesten
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Tischa Neve een webinar over Kinderen
en (online) pesten voor ouders met kinderen van 4 tot 14 jaar in regio Hollands Midden.
Als ouder kun je te maken krijgen met pesten. Misschien wordt je kind gepest
anderen. Wat zijn de gevolgen van pesten en hoe kun je een gepest kind
wat doe je in geval van cyberpesten?

of pest je kind
helpen? En

Bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve neemt je tijdens dit
naar het hoe en waarom van pesten en ze geeft informatie en tips over wat jij
doen. Wanneer en hoe praat je met je kind als hij te maken krijgt met pesten in
omgeving? Hoe ga je ermee om als je kind pest of gepest wordt? En wat kan jij
doen om je kind te helpen?

webinar mee
als ouder kunt
zijn
als ouder

Dit gratis webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, vindt
dinsdag 28 september 2021 van 20.00 tot 21.00 uur.

plaats op

Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl of via deze link.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus
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